السوق العالمي للحبوب
( 25-21أغسطس 2017م)
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تباينت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية ،إذ انخفضت األسعار في البورصات

األمريكية متأثرة بصدور التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي الذي رفع توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي
من القمح الموسم الحالي بمقدار  10مليون طن ليصل إلى  742مليون طن ،ورفع كذلك توقعاته
للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى  248مليون طن مقابل  241مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 244مليون طن نهاية الموسم السابق ،في حين ارتفعت أسعار القمح األوروبي على خلفية شراء الجزائر

كمية  590ألف طن من القمح يتوقع أن يتم توريد معظمها من فرنسا ودول بحر البلطيق.

وامتد التباين إلى أسعار الشعير ،فيما انخفضت أسعار الذرة وفول الصويا متأثرة بتوقعات متفائلة

بشأن الحصاد بالواليات المتحدة األمريكية.

أول :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
ً
( )1القمح

 -في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)

انخفضت أسعار عقود شهر سبتمبر2017م إلى  209.3دوالر للطن فوب بانخفاض
 1.8دوالر للطن ( .)%0.9وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر2017م إلى

 215.8دوالر للطن فوب بانخفاض  3.6دوالر للطن (.)%1.6

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرسبتمبر2017م إلى  169.6دوالر للطن فوب بانخفاض  1.6دوالر للطن (.)%0.9
وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر2017م إلى  178.3دوالر للطن فوب بانخفاض
 2.7دوالر للطن (.)%1.5

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرسبتمبر2017م إلى  290.5دوالر للطن فوب بانخفاض  6.7دوالر للطن (.)%2.3
وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر2017م إلى  304.7دوالر للطن فوب بانخفاض
 4.9دوالر للطن (.)%1.6

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر2017م إلى  185.1دوالر للطن فوب بارتفاع
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 1.9دوالر للطن ( ،)%1وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر2017م إلى  192دوالر
للطن فوب بارتفاع  1.5دوالر للطن ( .)%0.8كما ارتفعت أسعار القمح األلماني الصلب

( %12.5بروتين) لعقود شهر سبتمبر2017م بمقدار طفيف إلى  197.9دوالر للطن فوب
بارتفاع  0.3دوالر للطن (.)%0.2

( )2الشعير
 ارتفعت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر أغسطس2017م إلى  183دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع  1دوالر للطن ( .)%0.5في حين انخفضت
أسعار الشعير من منطقة البحر األسود إلى  176دوالر للطن فوب بانخفاض  1دوالر للطن
( ،)%0.6وثبتت أسعار الشعير االسترالي عند  189دوالر للطن فوب.
( )3الذرة وفول الصويا
 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر سبتمبر2017م إلى  145.2دوالر للطنفوب بانخفاض  6.8دوالر للطن ( .)%4.5وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر
سبتمبر2017م إلى  362.3دوالر للطن فوب بانخفاض  2دوالر للطن (.)%0.5

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً

 مستوى اإلنتاج والستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر أغسطس2017م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (2018/2017م) إلى  2.049مليار طن مقابل  2.038مليار
طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.128مليار طن الموسم السابق (2017/2016م) .كما رفع
توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  2.089مليار طن مقابل
 2.083مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.085مليار طن الموسم السابق .ورفع كذلك
توقعاته إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب إلى  354مليون طن مقابل  349مليون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  352مليون طن الموسم السابق .وفيما يتعلق بإجمالي المخزونات
العالمية من الحبوب فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي (2018/2017م) بنحو
 7مليون طن لتصل إلى  485مليون طن مقابل  478مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها
تظل عند مستوى أقل من مخزونات الموسم السابق المقدرة بنحو  525مليون طن.
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 ورفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (2018/2017م)بمقدار  10مليون طن ليصل إلى  742مليون طن مقابل  732مليون طن (توقعات سابقة)
وذلك على خلفية توقعات بزيادة اإلنتاج في دول البحر األسود وفي مقدمتها روسيا ودول

االتحاد األوروبي وعلى رأسها فرنسا ،وعلى الرغم من ذلك يظل أقل من المحصول القياسي

الموسم السابق (2017/2016م) والبالغ  754مليون طن .كما رفع توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  738مليون طن مقابل  735مليون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  736مليون طن الموسم السابق .ورفع كذلك توقعاته إلجمالي
مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي بنحو  7مليون طن لتصل إلى  248مليون طن

مقابل  241مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  244مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (2018/2017م) إلى  1.017مليار طن مقابل  1.020مليار طن (توقعات سابقة)

ومقابل  1.073مليار طن الموسم السابق (2017/2016م) .في حين رفع توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي منه إلى  1.055مليار طن مقابل  1.054مليار طن (توقعات سابقة)

ومقابل  1.049مليار طن الموسم السابق .وخفض توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم
الحالي إلى  196مليون طن مقابل  197مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  234مليون طن
نهاية الموسم السابق.

 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (2018/2017م) إلى  142مليون طن مقابل  138مليون طن (توقعات سابقة) ،إال
أنه يظل أقل من محصول الموسم السابق (2017/2016م) والبالغ  150مليون طن .كما رفع

توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه إلى  146مليون طن مقابل  144مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  147مليون طن الموسم السابق .ورفع كذلك توقعاته إلجمالي مخزونات الشعير
العالمية بنهاية الموسم الحالي إلى  28مليون طن مقابل  25مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  31مليون طن نهاية الموسم السابق .فيما أبقى على توقعاته لحجم التجارة الدولية من
الشعير الموسم الحالي (2018/2017م) عند  27مليون طن مقابل  28مليون طن الموسم

السابق.

 وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم الحالي (2018/2017م) إلى  347مليون طن مقابل  345مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  351مليون طن الموسم السابق (2017/2016م) .ورفع كذلك توقعاته إلجمالي
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االستهالك العالمي منه إلى  351مليون طن مقابل  350مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 337مليون طن الموسم السابق .كما رفع توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي
بنحو  2مليون طن لتصل إلى  41مليون طن مقابل  39مليون طن (توقعات سابقة)  ،ولكنها
تظل أقل من مخزونات الموسم السابق المقدرة بنحو  45مليون طن.

 الوضع في الوليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي على توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (2018/2017م) عند  46.7مليون طن مقابل  62.9مليون طن الموسم السابق
(2017/2016م) .كما أبقى على توقعاته لمخزونات القمح األمريكي بنهاية الموسم الحالي عند
 24.8مليون طن مقابل  32.2مليون طن نهاية الموسم السابق .وأبقى كذلك على توقعاته
لصادرات الواليات المتحدة األمريكية من المحصول عند  26.5مليون طن مقابل  28.7مليون
طن الموسم السابق.

 وفيما يتعلق بالذرة  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم الحالي (2018/2017م) عند  352.1مليون طن مقابل  384.8مليون طن

الموسم السابق (2017/2016م) .في حين رفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي ولكن
بمقدار طفيف للغاية إلى  51.1مليون طن مقابل  50.9مليون طن (توقعات سابقة) لتظل

بذلك عند مستوى أقل من مخزونات الموسم السابق المقدرة بنحو  60.2مليون طن.

 وبالنسبة لمحصول فول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول بالوالياتالمتحدة األمريكية الموسم الحالي (2018/2017م) إلى  117مليون طن مقابل  112.8مليون

طن (توقعات سابقة) ليقترب بذلك من الحصاد القياسي الموسم السابق (2017/2016م)

والبالغ  117.2مليون طن .كما رفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى
 11.1مليون طن مقابل  9.6مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  10.2مليون طن نهاية
الموسم السابق.

 الوضع في كندا
 خفض التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته إلجمالي محصول القمح في كندا الموسمالحالي 2018/2017م إلى  25مليون طن مقابل  27.6مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 31.7مليون طن الموسم السابق 2017/2016م ،كما خفض توقعاته للمخزونات بنهاية
الموسم الحالي إلى  4.2مليون طن مقابل  5.3مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  6.4مليون
طن نهاية الموسم السابق.

4

 الوضع في روسيا

 رفع المعهد الروسي لدراسات السوق الزراعية " "IKARتوقعاته لمحصول الحبوب في روسياالموسم الحالي 2018/2017م إلى  131.5-128.5مليون طن مقابل  127مليون طن
(توقعات سابقة) ،وع از ذلك بشكل رئيسي إلى توقع زيادة حصاد محصول القمح إلى
 82-79مليون طن مقابل  80-77مليون طن (توقعات سابقة) ،وتوقع أن تتراوح صادرات
الحبوب الروسية بين  43.1-41مليون طن منها  32-30مليون طن قمح.
 وفي ذات السياق رفع وزير الزراعة الروسي توقعاته لصادرات الحبوب في بالده الموسم الحالي2018/2017م إلى  40مليون طن مقابل  38مليون طن (توقعات سابقة) ،وقال أن بالده
مرشحة بقوة هذا الموسم كى تصبح أكبر مصدر للقمح في العالم وذلك على خلفية توقعات
بحصاد قياسي قد يتجاوز  77.5مليون طن .الجدير بالذكر أن روسيا احتلت المركز الثاني
عالميا من حيث صادرات القمح خالل الموسم السابق 2017/2016م بكمية  27.8مليون طن
مقتربة بذلك من الواليات المتحدة األمريكية – المصدر األول للقمح في العالم – والتي وصلت
إجمالي صادراتها الموسم السابق إلى  28.7مليون طن.
 وفي شأن متصل قالت و ازرة الزراعة الروسية أنها وقعت اتفاقا مع حكومة بنجالديش (أكبرمستورد للقمح بجنوب آسيا) بداية هذا األسبوع لتوريد كمية قد تصل إلى  200ألف طن من
القمح الروسي خالل الفترة (سبتمبر– ديسمبر2017م) وذلك في إطار سعي بنجالديش لتعظيم
مخزوناتها االستراتيجية من القمح واألرز بعدما أدت الفيضانات التي تعرضت لها البالد في
وقت مبكر من هذا العام إلى تراجع المساحات المزروعة بشكل كبير ،كما أدت األمطار
الموسمية الغزيرة الحالية إلى تعرض اإلنتاج ألضرار كبيرة .وتخطط بنجالديش هذا الموسم
لزيادة وارداتها من القمح إلى  6.5مليون طن مقارنة بـ  5.8مليون طن الموسم السابق.

 الوضع في أوكرانيا

 تشير بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية إلى قيام أوكرانيا بتصدير  5مليون طن من الحبوب منذبداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  23أغسطس بزيادة قدرها  86ألف طن مقارنة بالفترة المماثلة
من الموسم السابق .اشتملت صادرات الموسم الحالي على  2.4مليون طن قمح و 1.6مليون
طن شعير باإلضافة إلى  1مليون طن من الذرة.
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 الوضع في التحاد األوروبي

 رفع التقرير الشهري لوحدة رصد المحاصيل التابعة للمفوضية األوروبية توقعاته لمتوسط إنتاجيةمحصول الذرة بدول االتحاد األوروبي الموسم الحالي 2018/2017م إلى  6.93طن/هكتار

مقابل  6.83طن/هكتار (توقعات سابقة) وذلك على خلفية استفادت المحصول من األمطار
التي هطلت على المناطق الجنوبية الشرقية من أوروبا ،وعلى الرغم من ذلك تظل متوسط
اإلنتاجية أقل بنسبة  %3من مثيلتها الموسم السابق 2017/2016م .فيما أبقى على توقعاته
لمتوسط إنتاجية محصول القمح الطري بدول االتحاد األوروبي عند  5.85طن/هكتار وذلك

على الرغم من تخفيضه لمتوسط إنتاجية محصول القمح بكل من ألمانيا وبريطانيا بسبب
استمرار هطول األمطار أثناء موسم الحصاد ،إال أنه ذكر أن هذا االنخفاض قابله ارتفاع في

متوسط إنتاجية المحصول بفرنسا إلى  6.96طن/هكتار مقابل  6.84طن/هكتار (توقعات

سابقة).

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  251ألفطن قمح طري خالل األسبوع المنتهي بتاريخ  22أغسطس لتصل بذلك إجمالي صادراته من

المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2017/7/1م) إلى  2مليون طن مقارنة بـ  4.5مليون
طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%55كما منح رخصا لتصدير

 404ألف طن من الشعير منذ بداية الموسم في األول من شهر يوليو مقارنة بـ  1.15مليون
طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%65وفي المقابل منح رخصا

الستيراد  2مليون طن من الذرة مقارنة بـ  1.3مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم
السابق بارتفاع نسبته  ،%54ومنح كذلك رخصا الستيراد  1.9مليون طن من فول الصويا

مقارنة بـ  2.2مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته .%14

 الوضع في فرنسا

 -رفع التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري

ميير" في  21أغسطس تقديراته لمحصول الذرة المصنف بحالة "جيدة أو ممتازة" إلى

 %80مقابل  %79األسبوع السابق ومقابل  %63في نفس التاريخ من العام الماضي.

 الوضع في ألمانيا

 خفضت الجمعية األلمانية للتعاونيات الزراعية توقعاتها لمحصول القمح في ألمانيا الموسمالحالي 2018/2017م إلى  23.4مليون طن مقابل  24.1مليون طن الموسم السابق
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2017/2016م على خلفية تكرار سقوط األمطار أثناء موسم الصيف والتي أدت إلى تأخر

واعاقة عمليات الحصاد في العديد من المناطق السيما األجزاء الشمالية من ألمانيا ،وأدت كذلك
إلى نقص جودة المحصول وسط توقعات بتحول نسبة كبيرة منه كعلف للماشية.

 الوضع في األرجنتين

 خفضت و ازرة الزراعة األرجنتينية تقديراتها للمساحة المزروعة من محصول القمح في األرجنتينالموسم الحالي 2018/2017م إلى  5.78مليون هكتار مقابل  5.9مليون هكتار (تقديرات
سابقة) ،وعللت ذلك بموجة الفيضانات التي تعرضت لها البالد لشهور وأدت إلى زيادة مستوى
الماء في الحقول ومن ثم أعاقت عمليات الزراعة في العديد من المناطق .فيما أبقت على
تقديراتها لحصاد محصول الذرة للموسم 2017/2016م عند  49.5مليون طن ،وأبقت كذلك
على تقديراتها لمحصول فول الصويا عند  55مليون طن.

 الوضع في البرازيل

 أظهرت نتائج استطالع قامت به "رويترز" توقع زيادة المساحة المزروعة من محصول فولالصويا بالب ارزيل الموسم الحالي 2018/2017م وذلك على الرغم من زيادة المعروض العالمي
منه وانخفاض أسعاره .ووفقا لالستطالع الذي شمل  9من شركات االستشارات الزراعية يتوقع
زيادة متوسط المساحة المزروعة من محصول فول الصويا إلى  34.7مليون هكتار مقابل
 34مليون هكتار الموسم السابق 2017/2016م نتيجة توسع بعض المزارعين في زراعته على
حساب محصول الذرة ،إال أن النتائج أظهرت توقع انخفاض متوسط اإلنتاج بنسبة  %3إلى
 110.6مليون طن مقارنة بالحصاد القياسي الموسم السابق والبالغ  114مليون طن.

ثالثاً :أهم أخبار األسبوع
 احتياطي مصر الستراتيجي من القمح يكفي لمدة  6أشهر

 قال المتحدث باسم و ازرة التموين المصرية إن االحتياطي االستراتيجي للقمح في مصر بلغ 4.86مليون طن ،بما يكفي احتياجات البالد إلنتاج الخبز المدعوم حتى نهاية شهر
فبراير2018م ،وأضاف أن هذا االحتياطي يتضمن الكمية التي اشترتها الهيئة العامة للسلع
التموينية األسبوع الماضي والبالغة  355ألف طن ،وهذا الرصيد يكفي لتغطية احتياجات
االستهالك المحلي لمدة  6.1شهر.
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 الجزائر تشتري  590ألف طن من القمح الطري

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية في حدود  590ألف طن منالقمح الطري في مناقصة عالمية أغلقت يوم  24أغسطس بأسعار تراوحت ما بين

 201-200دوالر/طن  C&Fللشحن خالل شهر نوفمبر2017م ،وتوقعوا أن يتم توريد معظم
هذه الكمية من فرنسا ودول بحر البلطيق.

 العراق يشتري  100ألف طن من القمح األمريكي والسترالي في مناقصة

 -اشترى مجلس الحبوب العراقي كمية  100ألف طن من القمح الصلب في مناقصة عالمية

أغلقت يوم  20أغسطس وظلت عروضها سارية حتى الخميس  24أغسطس .اشتملت هذه

الكمية على  50ألف طن قمح أمريكي تم شراؤها بسعر  297دوالر/طن  C&Fو 50ألف طن

قمح استرالي بسعر  298.77دوالر/طن  C&Fللتوريد خالل  75يوما من تاريخ فتح االعتماد

المستندي.

 األردن تشتري  50ألف طن من القمح الصلب

 اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  50ألف طن من القمح الصلب اختياري المنشأ فيمناقصة عالمية أغلقت يوم  23أغسطس وفازت بها شركة أميروبا بسعر  212.5دوالر/طن

 C&Fللشحن خالل النصف الثاني من شهر يناير2018م.

 تونس تشتري  125ألف طن من القمح الطري والشعير العلفي

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التونسية اشترت كمية  75ألف طن من القمح الطرياختياري المنشأ في مناقصة عالمية طرحت لشراء  167ألف طن وأغلقت يوم  25أغسطس.

توزعت هذه الكمية على ( )3شحنات كمية كل منها  25ألف طن وبلغ متوسط سعر الشراء

 191.29دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة ( 15أكتوبر 25 -ديسمبر2017م) وفقا
للمنشأ .كما اشترت كمية  50ألف طن من الشعير العلفي اختياري المنشأ من شركة جلينكور

في مناقصة عالمية أغلقت يوم  23أغسطس بواقع شحنتين كمية كل منهما  25ألف طن

وبمتوسط سعر  190.37دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة ( 20سبتمبر-

 25أكتوبر2017م).

قمحا
 اليابان تشتري  133.8ألف طن ً

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  133.8ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتهااألسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم  24أغسطس ،توزعت هذه الكمية ما بين
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 98.6ألف طن قمح أمريكي و 35.2ألف طن قمح كندي للشحن خالل الفترة ( 21أغسطس
–  20سبتمبر2017م) لكال المنشأين.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 1235نقطة مقابل  1345نقطة األسبوع الماضي منخفضا  110نقطة بنسبة (.)%8.2
وانعكس ذلك على أسعار الشحن للمملكة والتي انخفضت بنسبة  %2فيما يتعلق بالشحن من
موانئ استراليا ،وانخفضت كذلك بنسبة  %1فيما يتعلق بالشحن من موانئ ألمانيا وفرنسا.

 انخفاض سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  92.52نقطة مقابل 93.42نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة .%1.36

اليورو أمام الدولر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.192

1.176

%1.36 +
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

18-Aug-17

25-Aug-17

Change

Change %

Sep.017

211.1

209.3

-1.8

-0.9%

Oct.017

219.4

215.8

-3.6

-1.6%

18-Aug-17

25-Aug-17

Change

Change %

Sep.017

171.2

169.6

-1.6

-0.9%

Oct.017

181.0

178.3

-2.7

-1.5%

18-Aug-17

25-Aug-17

Change

Change %

Sep.017

297.2

290.5

-6.7

-2.3%

Oct.017

309.6

304.7

-4.9

-1.6%

18-Aug-17

25-Aug-17

Change

Change %

Sep.017

183.2

185.1

1.9

1.0%

Dec.017

190.5

192.0

1.5

0.8%

18-Aug-17

25-Aug-17

Change

Change %

Sep.017

197.6

197.9

0.3

0.2%

Dec.017

202.3

202.7

0.4

0.2%

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

Matif France (11-11.5 % Protein)

Germany Wheat (12.5 % Protein)

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

18-Aug-17

25-Aug-17

Change

Change %

Sep.017

152.0

145.2

-6.8

-4.5%

Oct.017

159.3

152.9

-6.4

-4.0%

Corn CBT-USA
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Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

18-Aug-17

25-Aug-17

Change

Change %

Sep.017

364.3

362.3

-2.0

-0.5%

Oct.017

364.4

363.9

-0.5

-0.1%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Aug.017

Australia Feed Barley
Aug.017

Black Sea Feed Barley
Aug.017

18-Aug-17

25-Aug-17

Change

Change %

182.0

183.0

1.0

0.5%

18-Aug-17

25-Aug-17

Change

Change %

189.0

189.0

0.0

0.0%

18-Aug-17

25-Aug-17

Change

Change %

177.0

176.0

-1.0

-0.6%

Freight Rates US $ /Ton
16-Aug-17

23-Aug-17

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

20.3

20.3

0.0

0%

Germany-Hamburg

22.8

22.5

-0.3

-1%

French - Dunkerque

24.5

24.3

-0.3

-1%

Australia (East Coast)

26.5

26.0

-0.5

-2%

Load/ports
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